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 الروح القدس  ىلعاتلجديف 
 دينيس جو�سون بقلم

،  لسبب�. "صعب" هو أمرر أبًدا فَ تَ غتُ  نالروح القدس خطية ل ىلعإعالن املسيح أن اتلجديف إن 
ً

  األمر  بدويأوال
د  ). ثانيًا، ٩، ٧: ١يوحنا  ١ة (ر من لك خطيَّ أن دم املسيح يقدر أن يطهِّ  اذلي �ربنا  الكتاب املقدس أنه يناقض  يؤ�ِّ

ر.  فَ الروح القدس ال يُم�ن أن يُغتَ   ىلع ر ل�ن اتلجديف  فَ تَ غيُ ، ابن اإل�سان، يُم�ن أن  عليهاملسيح أن اتلجديف  
 القول بأشاكل �تلفة يف األناجيل:يظهر األقنوم اثلا�؟  فوقم كرامة األقنوم اثلالث للثالوث هل هذا يعظِّ 

وِح فَلَْن ُ�ْغَفَر لِلنَّاِس لُكُّ َخِطيَّةٍ  ا اتلَّْجِديُف ىلَعَ الرُّ مَّ
َ
ِْديٍف ُ�ْغَفُر لِلنَّاِس، َوأ

َ
 )٣١: ١٢(مىت  . َوجت

ة: اكن الكتبة ايلهود ينسبون للشيطان (بعلز�ول) قوة الروح  ر هذه اخلطيَّ فَ ملاذا ال تُغتَ مرقس هو الوحيد اذلي �رشح  
ما يم�ِّ اتلجديف ىلع الروح القدس عن اخلطايا اليت تُغتََفر هو  ا الشياط�. واسطتهالقدس اليت اكن �سوع يطرد ب

  رئيسهم الشياط� من حتالفه مع    لطرد استمد قوته    املسيحاتهامهم بأن  . فد عن عمداتلمرُّ و  باملعرفةامل�ء  الكتبة  فكر  
  وحده إرصار ىلع نفسه.  احلرب  يك �شنَّ  ا أمحقً  ، إن الشيطان ليساملسيحكما أشار ف. وعبثيًّا  سخيًفا أمًرا  الرش�ر اكن 

قول مثل هذا االتهام. يف مواجهة أدلة  هو اذلي يم�ن أن يدفعهم إىل    احلق  هأن  ًدايعرفونه جيِّ   مناقضة ما ىلع    تبةالك
وا الشيطان،  لكةس ملكوت اهللا و�هزم ماكن يؤسِّ  املسيحال جدال فيها ىلع أن روح اهللا يف  نقطة  قلو�هم إىل  قسُّ

فًا    :يوًما   اكن بولسودة.  ع  الال  �ِّ َ�َعلُْت جِبَْهل يِف َعَدِم إِيَماٍن" (  ..."ُ�َدِّ
َ
ي�ن عذًرا  جهله لم  إنه  ).  ١٣  :١  وثاوس تيم  ١أل

له ترك قلبه ، لكنَّ هل  القدس.   الروح  متاًحا تلدخُّ

د  جتسُّ  ،ل�ن .هل �د أقل من اآلخر�ن هللا اثلالثة قانيماألمن  ا ىلع االبن ليس ألن أيًّ  فدِّ � ملن  م�ن  الغفران
يم�ن  ول�ن ما زال  عدم اإليمانجهل  أعماهم نظر الكث��ن اذلين  أخفته عن ةق� �ده بطر حجب االبن
 . القدس  الروحبواسطة   دادهماسرت

يف املسيح  يضع ثقته  لن رفَ غتَ ن�ون ىلع يق� من حقيقت�: أي شخص يرت�ب هذه اخلطية اليت ال تُ أن  �ب
قد ارت�ب    من األموات   قام إىل ابن اإل�سان املصلوب والمُ   ر�ض ي  أي شخص لحصول ىلع الغفران املوجود فيه. وال  ل

 ص أي شخص يلجأ إيله. خلِّ المُ  رفض ي ولن   —القدس الروح    اتلجديف ىلعهذه اخلطية الشنيعة من  
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و�ستمنسرت لالهوت يف والية اكيلفورنيا. وهو  ادلكتور دينيس جو�سون هو أستاذ فخري لالهوت العم� ب�لية 
 ). Walking with Jesus through His Word" (الس� مع �سوع من خالل لكمتهمؤلف العديد من الكتب منها "

 

 .  تيبوتلوك تم �رش هذه املقالة يف األصل يف �لة 
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